
• Att sprida eteriska oljor är ett utmärkt sätt att koppla 
av på och skapa en doftfylld miljö som främjar frid och 
harmoni.

• Doftspridaren har tre olika lägen så att du kan 
anpassa doftspridningen: den kan vara påslagen 
kontinuerligt i ungefär 5 timmar på högsta läget, 
ungefär 8 timmar på lägsta läget och ungefär 10 
timmar i växlande läge (1 minut på och 1 minut av).

• De 11 olika ljusinställningarna kan stängas av eller 
sättas på oberoende av vilken doftspridarfunktion som 
används.

• Den har ett ljusläge som är som en romantisk ljuslåga.

• Den har ett växlande ljusläge med färger som skiftar 
med en mjuk övergång.

Funktioner och fördelar

Rekommenderad användning

Desert Mist Diffuser fungerar både som luftfuktare och 
doftspridare i en lättanvänd produkt med olika lägen 
– högt, lågt och växlande läge – som sprider en härlig 
doft i hemmet eller på kontoret i upp till 10 timmar. Den 
har också 11 olika ljus, inklusive en romantisk ljuslåga, 
så att du kan anpassa doftspridningen efter ditt humör. 
Kommer med Citronella 5 ml och Orange 5 ml.
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Desert Mist Diffuser

1. Ta bort både det yttre och inre höljet.

2. Fyll på med rumstempererat vatten upp till linjen men 
överstig inte denna (dra alltid ur sladden när du fyller eller 
tömmer vattenskålen).

3. Tillsätt 8-10 droppar valfri eterisk olja.

4. Sätt tillbaka båda locken och ställ in skåran på det inre 
höljet så att den är vid halvcirkeln på sidan av behållaren.

5. Anslut kontakten till ett vägguttag.

6. Tryck på knappen för att starta doftspridaren (ett klick: 
högt läge, två klick: lågt läge, tre klick: växlande läge).

7. Tryck på ljusknappen för att växla mellan olika ljuslägen 
och färger.

 



Desert Mist Diffuser

Designen på Desert Mist är utformad som en elegant vas så att 
den snyggt passar in i din inredning. Men vi skapade inte bara en 
vacker doftspridare. Vi gjorde så att den går att använda under 
en längre tid och med fler funktioner såsom olika ljuslägen, vilket 
gör den till en av de mest användbara doftspridare Young Living 
någonsin har skapat.

Desert Mist Diffuser
Citronella 5 ml
Orange 5 ml
Strömadapter
Bruksanvisning

Produktbakgrund

Innehåll


